
 
 َ ایت هللا ها کشتار                                               

 )متجاوزین عرب(
  در ایران

               
 ١٩٧٩آگوست٢٣برابربا١٣٥٨پنجشنبه اول شهريورماه

دربرخوردهای مسلحانه ميان نيروهای ارتش جمهوری اسالمی  امروزاعالم شد :ســنندج
 .کيلومتری شهرسقزدههانفرکشته وزخمی شده اند٥وافرادمسلح در

باتهام  معروف اصفهانی را دادگاه انقالب اسالمی اصفهان علی ارحام صدرهنرمند :اصفهان
 .بنفع حکومت اسالمی مصادره کرد را واموال او محکوم نمود معاونت درقتل به حبس ابد

مراغه وسرپاسبــان ١٢٠پروانه افسرگردان سحرگاه امروزستوان دوم غالمرضا :تبريـز
 .تبريزباتهام سرکوبی مردم دراين شهرتيرباران شـدند ٦نتریميرعلی بوذری مامورکال

صداوسيمای جمهوری اسالمی امشب گزارش داددادگاه انقالب اسالمی مريـوان  :مريوان
محکوم بمرگ  خدا فی االرض ومحارب با تن رابعنوان مفسد٩رياست شيخ صادق خلخالیب

 .نفراعالم نشد٩می اين اسا .درآمد امروزبمرحله اجراء١٨کردکه حکم صادره درساعت
 .سحرگاه امروزاستواريکم قريب باتهام تيراندازی بمردم دراصفهان تيرباران شد :اصفهان

 
 ١٩٧٩آگوست٢٧برابربا١٣٥٨شهريورماه٥دوشنبه
تهران باتهام همکاری بانظام شاهنشاهی وصادق ١٩کريم بايرامی پاسبان کالنتری :تهـران
 .باتهام دائرکردن محلهای خوشگذرانی درتهران تيرباران شدند )شغل قصاب( سرلـک
داشتن روبط  و ت وفيروزخدائی باتهام اشاعه فسادسحرگاه امروزصغری خليل صف :اصفهان

 .نامشروع تيـرباران شـدند
باتهام گرانفروشی  يوعلی محمدی حبيبی؛علی احمد ی فروشنده بنامها ٣عصرامروز :تهران

به حکم دادگاه ويژه اسالمی درامورصنفی درجلوی مغازه هايشان واقع درسبـزه ميــدان 
 .ق خوردندضربه شـال٧٠واميرآباد درمالءعام 

بعدازظهرامروزبه حکم دادگاه انقالب اسالمی سنندج برياست شيخ صـادق  ٥ساعت :سنندج
 .انقالب ووابسته به نظام شاهنشاهی تيرباران شـدند افرادزيرباتهام ضد خلخالی؛

 .فرمانده سابق ناحيه ژاندارمری کردسـتان  تيمساربازنشسته مظفرنيازمند-١
 .ازمان اطالعات وامنيت کردسـتان سيـروس منوچهری معاون س-٢
 علی -٧ علی اصغرمبصــری -٦. عبداهللا فوالدی-٥. ناصرسليـمی-٤. عيسـی پيـرولـی-٣

 .جميل يخچالی وعطااله زندی-١٠. شهريارناهيد-٩. مظفررحيمی-٨.حسن ناهيـد
 

 ١٩٧٩آگوست٢٨برابربا١٣٥٨شهـريورماه٦سه شنبــه
ام عاملين اصلی شورش وگروگانگيری درزندان زيرباته صبح امروزافراد١١ساعت :تبـريز

 درمحوطه زندان تيرباران شدند گرديد؛ )زندانی١پاسدارو١(تبريزکه منجربه کشته شدن دونفر
 صمــد موتاب -٥عباسعلی طاهرزاده-٤.رحيم جبارزاده -٣.حاجی جديری-٢. قاسم جعفری-١

 داود -٩ قیــــميرزاجان اسب - ٨ علی شيرزاد -٧ صاحبعلی نريمانی -٦ زاده
 ناصــرصمـدپور -١٢ عوض ماکارشيرگير -١١  يزدان کيش  اسماعيل -١٠گارــــــرستـ
 . سـودابه طـباخـی – ١٤ عزيزه ثمـره -١٣
برياست شيخ صادق خلخالی  امروزبه حکم دادگاه انقالب اسالمی سقز؛ بامداد ٧ساعت :سـقز
 .دزيربعنوان مفسدفی االرض دراين شهرتيرباران شدن افراد
استواردوم  - ٤ستوان دوم خاطرخطيبی -٣ ستوان دوم قادربهار -٢ ستوان دوم احمدسعيدی-١

  گروهبان يکم رسول امينـــی -٦ ان يکم محمدباباميریــــگروهب -٥ ريم رضائیـــژاندارم کـ
گـروهبــان سوم  -٩ گروهبان سوم وظيفه ناصرحدادی -٨ گروهبان سوم محمدنظری -٧

 علی فخرائی -١٢ يضــله فـيف الـــــس -١١ اردالن ورـــان -١٠ رشيدیژاندارم ناجی خو



 کريم شيرينی -١٦ ره ایــدرويش نق مدـــمح -١٥ سيدحسن احدی -١٤ عبداللـه بهرامی -١٣
 .يوسف کشی زاده -٢٠  جليل جمال زاده -١٩ مقـدم احمد -١٨  ابوبکرحميـدی -١٧

 ١٩٧٩آگوست٢٩برابربا١٣٥٨شهريورماه٧چهارشنبـه
امروزمصطفی حامدی وعلی پيشنمازبايزيدی باتهام  مداد دقيقه با ٣٠و٣ ساعت :زنجـان

 .کشتار پاسداران انقالب اسالمی درزنجان تيرباران شدند
 

 ١٩٧٩آگوست٣٠برابربا١٣٥٨شهريورماه٨پنجشـنبه
اهل روستای مزارعی ازتوابـع  سحرگاه امروزمراد دشت گوری وسکينه دستان؛ :شتـتاند

 .شهرستان دشتستان باتهام زنای محصنه تيرباران شـدند
 .تيرباران شد بامداد١طالبی باتهام کشتارمردم وازاله بکارت درساعت غالمرضا :نجف آباد
حزب دموکرات کـردستـــان تهام عضويت درنفربنامهای قاسمی وعراقی با دو :مريوان

 .تيربـاران شـدند
 

 ١٩٧٩سپتامبر١برابربا١٣٥٨شهريورماه١٠شنبـه
 .سحرگاه امروزکاظم توکلی باتهام اغفال کودکان دربندرعباس تيرباران شد :بندرعباس

 
 ١٩٧٩سپتامبر٣برابربا١٣٥٨شهريورماه١٢دوشنبــه
امروزکاظم جعفرآبادی وابراهيم خان شيرمعروف به مسافربلوچی باتهـام  بامداد :گـرگان
 .درگرگان اعدام شدسرقت 
امروزدرمحوطه فرودگاه سنندج سرهنگ غالمعلی ايوبی افسرضداطالعــات ارتش  :سننـدج

افراد انقالبی و دفاع از آرمانی که به باتهام تيراندازی بسوی  وپاسبان اسماعيل احمدی نژاد
 . اعـدام شـدندآن قسم خورده بودند

 
 سپتامبر٤برابربا١٣٥٨شهريورماه١٣سه شنبــه

ازهــاری و   امامـی؛ شريفدادستان انقالب اسالمی مرکزامروزکليه وزرای کابينه های
 .بختيار رابه دادسرای انقالب اسالمی تهران احضارکـرد

 .تيرباران شـد فخرموسوی باتهام روابط نامشروع واغفال زنان درخرم آباد بانو :خرم آباد
مخدردرمحوطه زنــدان  امشب اميرقلی دارنگ زاده باتهام قاچاق مواد١٢ساعت :شـيراز
 .شيرازتيرباران شـد عادل آباد

 
 ١٩٧٩سپتامبر٦برابربا١٣٥٨شهريورماه١٥پنجشنـبه
 !رابه تهران بازگرداند ))خمينی به قـم رفته((مهندس مهدی بـازرگان :تهران

 
 ١٣٥٨شهريور١٥پنجشنبه١٠٨٠١شماره:کيهان

 .بامدادامروزعباس صعودی باتهام قيام عليه حکومت اسالمی اعدام شد٣ساعت :خـرمشهر
 

 سپتامبر٧برابربا١٣٥٨شهريورماه١٦جمعــه
 و مخدر باتهام قاچاق مواد نشگر گلدی دانوروزی وجمعه سحرگاه امروزمحمد :گنبدکاوس
 . منافی عفت درگنبدکاوس تيرباران شـدند اعمال

 
 ١٩٧٩سپتامبر٨برابربا١٣٥٨شهريورماه١٧شنبــه
تيرباران   سحرگاه امروزمصطفی داداشی معاون سازمان اطالعات وامنيت نهاوند:نهاونـد
  .شـدند

 
 ١٩٧٩سپتامبر٩برابربا١٣٥٨شهريورماه١٨يکشـنبه
 .دادگستری کوهدشت لرستان باتهام زنای محصنه اعدام شد لی دارابی کارمندع :خرم آباد



 
 ١٩٧٩سپتامبر١٠برابربا١٣٥٨شهريورماه١٩دوشنبـه
 .مخدرتيرباران شدند توذيع مواد و  ترويج فسادبامدادامروزافرادزيرباتهام١ساعت :چالوس

 احمدکمالی-٣عاليه ضربطيان-٢عذرامجمع صنـايع-١
سرهنگ احمدساالری فرزندغالمحسين رئيس سابق سازمان اطالعات وامنيــت  :تهـران

 کهکيلويه وبويراحمد باتهام شکنجه اعضای گروه فدائيان اسالم امشب درتهران تيرباران شد
 .امروزتقی کريميان باتهام انجام لواط به عنف دراصفهان تيرباران شـد بامداد :اصفهان
سوره رئيس بخش يکم امنيت داخلی ورستم قطورالنی باتهام قاچـاق  نژاد سم احمدقا :رضائيه

 .اسلحه دررضائيه اعدام شدند
  

 سپتامبر١١برابربا١٣٥٨شهريورماه٢٠سه شنبـه
 .بامدادامروزامان اهللا ريگی باتهام اغفال کودکان دراهوازتيرباران شـد :اهـواز

 
 ١٩٧٩برسپتام١٢برابربا١٣٥٨شهريورماه٢١چهارشنبــه

 )اصل واليـت فقيه(مجلس خبرگان بعدازظهرامروزاصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی
 .رای ممتنع بتصويب رسيد٤رای مخالف و٨رای موافق؛ ٥٣   با
 

 ١٩٧٩سپتامبر١٣برابربا١٣٥٨شهريورماه٢٢پنجشنبــه
ــی شاهبامدادامروزستوانيکم يعقوب افراشته باتهام همکاری بانظام شاهن١ساعت :زنجـان

 .درزنجان تيرباران شد
 .سحرگاه امروزافرادزيرباتهام قاچاق موادمخدردرماليرتيرباران شـدند :ماليـر
 .سالـه٥٠آقاعلی اسدی وعزت روستائی -٣ ساله٤٨علی اسدی -٢ ساله٢٣محموداسدی -١

 .سحرگاه امروزربانی بجنوردباتهام سرکوب تظاهرات مبارزين تيرباران شد :مشـهد
 

 ١٩٧٩سپتامبر١٤برابربا١٣٥٨هريورماهش٢٣جمعــه
ازتوابع شهرستان کاميــاران  )ماراو( روستای در عباس بهرامی کمانگر :کامياران وسنندج

 .وعليرضاسنندجی درسنندج باتهام تجاوزبه حقوق کشاورزان اعدام شدند
 

 ١٩٧٩سپتامبر٢٠برابربا١٣٥٨شهريورماه٢٩پنجشنبــه
 ماه گـذشته مبلــغ دوميـليـارد درسميناربررسـی مسائل اقتصادی کشورگفته شدکه طی شــش

 تاکنون ملی کردن بانکهـا؛ دولت موقت اسالمی با ازکشورخارج شده است و ارزقاچاق دالر
 .ضـررکرده اسـتمليـون دالر ٤٠٠

 
 ١٩٧٩سپتامبر٢٢برابربا١٣٥٨شهريورماه٣١شنبــه
اهنشاهی ساله اهل مشهد که درتائيــدنظـام ش٤٣امشـب حاج ماشاءاله همائی روحانی١٠ساعت

 قرار قصـد متری مشــهد مـورد سـوء ٤٠درخيابان بلوار ايران سخنرانيهائی ايرادکرده بود؛
 .گلولـه بقتل رســيد ٢١ اصابت با و گرفت 

 
 
 سازمان پيوندايرانيانتشکر از با 


